RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
CIF: P0800110I
Direcció postal: carrer Ciències, 69, 08908 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 932640854
correu electrònic: correu@consorcigvhospitalet.com

dpd@consorcigvhospitalet.com

DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de personal

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un
contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a
petició d'aquest de mesures precontractuals.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre , pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors.

Gestionar la plantilla de personal del CGVH i mantenir les
relacions de servei o laborals. Gestionar i tramitar el
pagament dels drets retributius dels empleats i les
indemnitzacions per raó del servei. Gestionar el
compliment de la jornada i l'horari establert de la plantilla
de personal. Gestionar, tramitar i registrar les activitats
formatives i d'actualització permanent de coneixements i
capacitats professionals del personal. Tramitació de
permisos, vacances, llicències dels empleats. Gestió dels
recursos preventius en seguretat i salut laboral del CGVH i
adaptació als llocs de treball. Instrucció d'expedients
disciplinaris a empleats.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Selecció de personal Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors.
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal. Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del sector públic, art. 121

CATEGORIES D'INTERESSATS

Empleats laborals: persones amb les que es
manté la relació laboral com a empleats.
Ex-empleats: persones amb les que ja no es
manté relació laboral.
Funcionaris: perones amb les que es manté
una relació estatutària de funcionari.

Candidats que opten a accedir a l'ocupació
Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal
pública a través d'un procés de selecció de
del CGVH.
personal.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS/CRITERIS)

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS DE DADES

MESURES DE SEGURETAT

Dades acadèmiques i professionals
Dades indentificadores
Detalls d'ocupació
Dades econòmiques, financeres i
d'assegurances
Categories especials de dades.

Administració Tributària
Seguretat Social, Bancs i entitats financeres.
Organitzacions sindicals, SP Activa, AEAT,
Seguretat Social, Generalitat de Catalunya,
Escola d'Administració Pública, Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i les derivades pel
principi de publicitat activa que preveu la
normatica sobre transparència.
En cas de procediments disciplinaris,
l'administració i l'administració de justícia (en
cas de recurs contenciós administratiu)

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguéssin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades.
Gestió de personal: 6 anys
No es preveuen
Dades relacionades amb la prevenció de
riscos laborals, vigilància de la salut i activitats
formatives: 2 anys
Dades de procediments disciplinaris: 5 anys.
Serà d'aplicació el que disposa la normativa
d'arxius i documentació administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades indetificadores
Dades acadèmiques i professionals
Categories especials de dades

Les exigides per la legislació vigent i AEAT,
Seguretat Social, SP Activa, Generalitat de
Catalunya, Institut Català del Sòl, Escola
d'Admministració Pública i Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguéssin derivar
No es preveuen
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades: 2 anys. Serà d'aplicació el que disposa
la normativa d'arxius i documentació
administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.
Article 6.1.e). El tractament és necessari per al
compliment d'una missió realitzada en interès públic o en
Comunicació i
Mantenir les relacions institucionals i de contactes del
exercici de poders públics conferits al responsable del
CGVH.
relacions públiques
tractament. Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de
dades fonamentat en una obligació legal en interès públic
o en exercici de poders públics

Persones que es relacionen amb el CGVH,
Dades identificadores
per raó del seu càrrrec o com a representants Dades acadèmiques i professionals
de persones jurídiques.
Dades de detalls d'ocupació

No es preveuen

Es conservaran fins al final de la relació i en
tot cas quan es produeixi una oposició a
aquest tractament: 2 anys

No es preveuen

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
Registre d'entrada i
poders públics conferits al responsable del tractament. Llei Donar constància als ciutadans de les seves relacions
sortida de
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
documentals amb el CGVH,
documents
de les administracions públiques de Catalunya. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei orgànica
3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una
obligació legal, en interès públic o en exercici de poders
públics.

Particulars que presentin escrits o
documentació al CGVH, o que rebin
documentació del CGVH en cas de sortida de
Dades identificadores
documents.
En cas d'entrada, si s'escau, les dades seran
comunicades a l'òrgan o entitat competent per
a la continuació del tràmit.

Les dades seran comunicades a l'òrgan o
entitat competent per a la continuació del
tràmit o prestació del servei demanat per
l'interessat, en cas de no ser competència del
CGVH.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguèssin derivar
No es preveuen
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades: 5 anys. Serà d'aplicació el que disposa
la normativa d'arxius i documentació
administrativa

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Gestionar la comptabilitat del CGVH i el pressupost.
Gestió econòmica i Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
Pagaments a constractistes i preveïdors: factures,
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
pressupostària
pagaments i transferències, etc.
poders públics conferits al responsable del tractament.
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici de poders públics.

Contractistes i proveïdors.
Persones que mantenen relacions de caire
econòmic amb el CGVH o els seus
representants, persones amb obligacions de
cobrament o pagament al CGVH o els seus
representants.

Administració Tributària.
Bancs i entitats financeres.
Inervenció General de la Generalitat de
Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguéssin derivar
No es preveuen
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà d'aplicació el que disposa la
normativa d'arxius i documentació
administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificadores
Dades econòmiques i bancàries

DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

Contractes
admministratius i
patrimonials
Plataforma de
contractació

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsable al
responsable del tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament.
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici de poders públics.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
públic. Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Procediments de
Gestió d'ingressos
(quotes
d'urbanització)

Gestió de lloguers
d'habitatges
protegits

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
Gestió dels arrendaments d'habitatges protegits subscrits
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
pel CGVH.
poders públics conferits al responsable del tractament.
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici de poders públics.
Llei 18/2017, de 28 de desembre, del Dret a l'habitatge

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
Gestió de queixes, incidències i suggermients.
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament.
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici de poders públics.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
Atenció als drets de
tractament.
protecció de dades
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici de poders públics.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
tractament.
Accés a la informació Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal, en interès públic o en
exercici de poders públics.
Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

Registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de
protecció de dades realitzades al CGVH.

Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i
l'atenció a les persones que contacten amb el CGVH, així
com informar d'aquells serveis o actuacions del CGVH
que, en base a les dades facilitades, constitueixen una
eina de servei al interessat.

Persones subjectes.

Persones que tenen un contracte de lloguer
amb el CGVH.

Persones que presenten una queixa,
incidència o suggeriment.

Persones interessades en exercir un dret
presentant una sol·licitud.

Persones que han contactat amb el CGVH,
mitjançant els canals: web, correu electrònic,
presencial, correu postal, telefònic, per
sol·licitar informació.

CATEGORIES DE DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS/CRITERIS)

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS DE DADES

MESURES DE SEGURETAT

Generalitat de Catalunya.
Intervenció General de la Generalitat.
Entitats bancàries.
Departament de Territori i Sostenibilitat Registre Públic de contractes.
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
A més de les derivades del principi de
publicitat activa que preveu la normativa sobre
transparència.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguèssin derivar
No es preveuen
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades: 10 anys. Serà d'aplicació el que
disposa la normativa d'arxius i documentació
administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.

Les exigides per la legislació vigent.
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguéssin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les
No es preveuen
dades: 10 anys a comptar des de la recepció
de les obres d'urbanització objecte del
requeriment de quotes d'urbanització. Serà
d'aplicació el que disposa la normativa d'arxius
i documentació administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificadores.
Dades econòmiques, financeres i bancàries.

Cadastre (actualització de dades).
Agència Tributària de Catalunya (liquidació
d'impostos).
Agència de l'Habitatge de Catalunya (gestió
de cobrament de lloguers).
Institut Català del Sòl (fiances).

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguéssin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les
No es preveuen
dades: 6 anys a partir de la finalització del
contracte d'arrendament. Serà d'aplicació el
que disposa la normativa d'arxius i
documentació administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificatives.

Les dades seran comunicades, si s'escau, a
l'òrgan o entitat competent per a la continuació
del tràmit o prestació del servei demanat per
l'interessat.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
No es preveuen
responsabilitats que es poguéssin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades: 2 anys.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificatives.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
Les dades seran comunicades, si s'escau, a
recaptar i per determinar les possibles
l'òrgan o entitat competent per a la continuació
responsabilitats que es poguéssin derivar
No es preveuen
del tràmit o prestació del servei demanat per
d'aquesta finalitat i del tractament de les
l'interessat.
dades: 5 anys des de la resolució de
l'expedient

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificatives.
Dades que aporten informació comercial.

Durant el temps necessari per al compliment
de les finalitats per a les que van ser
Les dades seran comunicades, si s'escau, a
obtingudes i posteriorment per a determinar
l'òrgan o entitat competent per a la continuació les possibles responsabilitats derivades
No es preveuen
del tràmit o prestació del servei demanat per d'aquestes finalitats: 2 anys. En tot cas, fins a
l'interessat.
la finalització de l'expedient. Serà d'aplicació el
que disposa la normativa d'arxius i
documentació administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades econòmiques, bancàries i
Getionar i tramitar el procediment administratiu en matèria Licitadors i contactistes en el procediments de
d'assegurances.
de contractació pública, així com publicar en el web de
contractació convocats pel CGVH o subjectes
Dades acadèmiques i professionals. Dades
transparència les adjudicacions de contractes públics del amb algun tràmit, incidència o resolució dels
d'ocupació.
CGVH.
contractes.
Dades de transaccions de béns i serveis.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
Gestió del procediment de cobrament de quotes
poders públics conferits al responsable del tractament.
d'urbanització del CHV.
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
fonamentat en una obligació legal, en interés públic o en
exercici de poders públics. Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Queixes i
suggeriments

CATEGORIES D'INTERESSATS

DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS
OBJECTE DE TRACTAMENT

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
Sessions
tractament.
informatives del
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
Consorci per a la
Gestió de les sessions informatives organitzades pel
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
CGVH.
reforma de la Granvia
poders públics conferits al responsable del tractament.
a l'Hospitalet de
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés
Llobregat
a la Informació Pública i Bon Govern.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Persones que assiteixen a les sessions que
convoca el CGVH

Dades identificatives.
Dades que aporten informació comercial.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Incompatibilitats de
Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades
càrrecs i activitats.
fonamentat en una obligació legal. Llei 13/2005, de 27 de
Registre d'interessos
desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al
de càrrecs designats
servei de la Generalitat. Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatiblitats del personal al servei de les
Administracions Públiques.

Personal al servei de les administracions de
les comunitats autònomes i dels organismes
que en depenen.
Personal al servei de les corporacions locals i
dels organismes que en depenen.
Personal al servei de ens i organismes
públics.

Dades identificadores.
Dades acadèmiques i professionals.
Dades d'ocupació.
Dades econòmiques i financeres.
Dades relatives a transaccions de béns i
serveis.

Usuaris de la informàtica del CGVH amb
compte de correu electònic.

Les previstes en compliment de les obligacions fixades
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les Adminstracions Públiques i
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim
d'incomptabilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat.

Equipaments TIC

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
Gestió dels equipaments i serveis TIC assignats als
tractament.
treballadors i col·laboradors, i dels registres del seu ús.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament.

Execució de
planejament

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necesari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsale del
tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de Gestió de plans pels sistemes d'actuació previstos en la
poders públics conferits al responsable del tractament.
llei (àmbits de gestió urbanística) dins l'àmbit d'actuació
Llei orgànica 3/2018 . Article 8. Tractament de dades
del CGVH.
fonamentat en una obligació legal, en interés públic o en
exercici de poders públics. Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme. Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
d'una missió realitzada en interés públic o en exercici de
Tramitació genérica poders públics conferits al responsable del tractament.
de procediments
Llei 39/2015, de l'1 d'octube, del procediment administratiu Tramitació genérica de procediments administratius.
comú de les administracions públiques. Llei 26/2010, de 3
administratius
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.

RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari
per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades
Atenció dels dret de
fonamentat en una obligació legal.
protecció de dades

Atenció de les sol·licitud d'exercici de drets de protecció
de dades de l'interessat.

CATEGORIES DE DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS/CRITERIS)

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS DE DADES

MESURES DE SEGURETAT

No es preveuen.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
No es preveuen
responsabilitats que es poguéssin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades: 2 anys

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Direcció General de la Funció Pública.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguéssin derivar
No es preveuen
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades: 10 anys. Serà d'aplicació el que
disposa la normativa d'arxius i documentació
administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificadores.
Dades que siguin susceptibles de transmissió
electrònica i relacionades amb les
comunicacions o gestió electrònica.

No es preveuen.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
No es preveuen
responsabilitats que es poguéssin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades: 5 anys

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Dades identificadores.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
Registre de la Propietat, Cadastre, Ajuntament responsabilitats que es poguéssin derivar
de L'Hospitalet de Llobregat, Generalitat de
d'aquesta finalitat i del tractament de les
No es preveuen
Catalunya
dades: 5 anys. En tot cas, fins a la finalització
de l'expedient. Serà d'aplicació el que disposa
la normativa d'arxius i documentació
administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Persones amb la condició de interessades en
els procediments administratius propis de
Dades identificadores.
l'activitat del CGVH en general

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
Les dades seran comunicades, si s'escau, a
responsabilitats que es poguéssin derivar
l'òrgan o entitat competent per a la continuació
d'aquesta finalitat i del tractament de les
No es preveuen
del tràmit o prestació del servei demanat per
dades: 5 anys.. En tot cas, fins a la finalització
la persona interessada.
de l'expedient. Serà d'aplicació el que disposa
la normativa d'arxius i documentació
administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per determinar les possibles
responsabilitats que es poguéssin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les
No es preveuen
dades. En tot cas, fins a la finalització de
l'expedient. Serà d'aplicació el que disposa la
normativa d'arxius i documentació
administrativa.

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les mesures aplicables de
l'Esquema Nacional de Seguretat, contingudes
en la Política de Protecció de dades i
seguretat de la informació del CGVH.

Afectats per l'execució de plans urbanístics.

Persones interessades en l'exercici els seus
drets de protecció de dades.

Dades identificadores.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

